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În limba greacă, cuvântul „om” se spune antropos. Dar „avă 
tradus în limba română nu înseamnă numai om, ci şi privitor 
în sus. Deci, când zici avă în limba greacă, zici om, dar ştii că 
omul este fiinŃa care priveşte în sus, nu în jos. Aşa l-a alcătuit 
Dumnezeu pe om, ca să ştie că nu-i făcut numai pentru lumea 
aceasta, nu-i făcut numai pentru pământ, ci e făcut pentru cer, 
iar noi credem că ceru-i undeva sus. 

Fiind într-un loc de rugăciune, era de faŃă şi o femeie care 
nu mai era privitoare în sus, ci era privitoare în jos, o femeie 
care nu îşi mai putea împlini rostul de privitoare în sus. Chiar 
dacă era o zi de sâmbătă, deci o zi de odihnă, Domnul Hristos 
a îndreptat pe femeia care era privitoare în jos şi a făcut-o să 

privească în sus. Cu prilejul acesta, s-au răscolit răutăŃile, 
gândurile şi simŃirile bune ale oamenilor. Unii L-au lăudat şi 
L-au preamărit pe Domnul Hristos, iar alŃii, mai ales mai 
marele sinagogii, mai marele casei în care se făceau rugăciuni, 
L-au defăimat. 

Să vă mai spun o dată cuvântul părintelui Arsenie Boca, 
Dumnezeu să-1 odihnească: “în mintea strâmbă şi lucrul 
drept se strâmbă”. Mai marele sinagogii avea o minte 
strâmbată şi a strâmbat şi ceea ce a făcut bine Domnul Hristos. 
El a găsit nişte argumente, nişte temeiuri pentru gândurile lui. 
Se gândea mai marele sinagogii că sâmbăta trebuie păzită şi că 
cel care nu o păzeşte, chiar dacă face minuni, cum a făcut 
Domnul Hristos, nu-i pe calea lui Dumnezeu. 

GândiŃi-vă, iubiŃi credincioşi, cum se putea ca Domnul 
Hristos, „Domnul sâmbetei”, cum se numeşte cu alt prilej pe 
El însuşi, zicând: „ Este cineva aici care-i Domn al sâmbetei”, 
Cel mai mare peste lume, peste sâmbătă, peste toate, să calce 
legea lui Dumnezeu? Domnul Hristos a intervenit ca să 
îndrepte mintea cea strâmbă a celui care era mai marele 
sinagogii, care credea că gândeşte bine. Deci, a crezut că 
gândeşte bine, dar nu a gândit bine. 

Părintele Teofil Părăian, ”CredinŃa lucrătoare prin iubire 
– Predici la duminicile de peste an” 
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”Nu se cuvenea oare ca Domnul Iisus Hristos să-l mustre pe 
mai marele sinagogii? Da! şi a fost vădit de Fiul lui Dumnezeu 
cel fără de păcat. 

Există o mare diferenŃă între ocară şi mustrare. Ocara, 
înjosirea aproapelui sunt strict oprite de legea lui Dumnezeu, dar 
mustrarea ne este necesară. Citim în Sfânta Scriptură: Nu vă 
faceŃi părtaşi la faptele lipsite de roade ale întunericului, ci 
mustraŃi-le! 

Domnul Iisus Hristos nu putea să nu mustre minciuna Şi 
făŃărnicia, ci întotdeauna mustra iute şi cu mânie, pentru 
că există o Sfânta mânie, există mânia poruncită nouă de 
Domnul, mânia cu care trebuie să ne aprindem când vedem 
batjocorirea celor sfinte, mânie asemenea celei care l-a facut pe 
Sfântul şi făcătorul de minuni Nicolae al Mirelor Lichiei la 
primul Sinod Ecumenic de la Niceea să-l lovească pe Arie peste 
obraz. 

Dar acum vă voi mustra pentru un grav păcat al nostru, nu 
spun al vostru, spun al nostru – păcatul judecării apropiaŃilor 
noştri. Pentru că cine dintre voi este liber de acest păcat? Care 
dintre voi nu a încălcat cuvintele lui Hristos, care interzic 
judecarea celor de aproape? Cine dintre voi se teme din tot 
sufletul de aceste cuvinte? AscultaŃi-le: Nu judecaŃi şi nu veti fi 
judecaŃi. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tau, dar nu bagi de 
seama bârna din ochiul tău? FăŃarnicule, scoate-Ńi mai întâi 
bârna din ochiul tău! 

Să nu ne facem vinovaŃi de cumplitul păcat al judecării, 
fiindcă este un păcat greu, de care cu mare greutate te poŃi 
debarasa. A intrat atât de adânc în inimile noastre, încât este greu 
să ne mai despărŃim de el. 

Ce să facem atunci? Cum ne putem elibera de acest păcat 
cumplit? Ne învăŃa Sfântul Apostol Pavel, spunand: „În cele din 
urmă, fratii mei, întăriŃi-vă în Domnul şi în puterea Lui”.Nu 
nădăjduiŃi singuri în voi, ci întăriŃi-vă în Domnul. Numai prin 
puterea Lui putem scapa de cumplitul pacat al judecarii.” 

Sfântul Luca al Crimeei, www.războiîntrucuvant.ro 

”Şi învăŃa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinŃă şi care era 
gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinŃa 
ta. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că 
Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulŃimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, 
vindecaŃi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: FăŃarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, 
sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, 
iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?  Şi zicând El acestea, s-au 
ruşinat toŃi care erau împotriva Lui, şi toată mulŃimea se bucura de faptele strălucite săvârşite de El.”  (Luca 13, 10-17) 
                

”Omul care nu ştie, dar nu ştie că nu ştie, este periculos – să te fereşti de el; 
            Omul care nu ştie, dar ştie că nu ştie, este neputincios – ajută-l, învaŃă-l să ştie; 
                               Omul care ştie, dar nu ştie că ştie, este adormit – trezeşte-l; 

Omul care ştie, şi ştie că ştie, este înŃelept – urmează-l.” 
                             Părintele Teofil Părăian - din înŃelepciunea sanscrită 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                

 
 
 
 

 
 

Programul săptămânii    9 decembrie     2012 – 16 decembrie  2012 
Ziua ORA                              Slujbe 

Duminică     9 decembrie 8 - 12 - Sf. Liturghie ( Tămăduirea femeii gârbove ) 
Duminică     9 decembrie 17 - 18 - Paraclisul  Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Ticu BUTǍ 
Luni             10 decembrie 17 – 18 - Acatistul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil  - Pr.Ticu BUTǍ 
Miercuri      12 decembrie 9 - 10 - SfinŃirea mică a apei - Pr.Ticu BUTǍ 
Vineri           14 decembrie 9 - 11 - Taina Sfântului MASLU 
Vineri           14 decembrie 17 - 18 - Slujba Acatistului– Pr.Ticu BUTǍ 
Sâmbătă       15 decembrie 8 - 12 - Sf.Liturghie  şi pomenirea celor adormiŃi  
Sâmbătă       15 decembrie 17 - 18 - Vecernia Duminicii a 28-a după Rusalii  - Pr.Dragoş MarineaŃă 
Duminică     16 decembrie 8 - 12 - Sf. Liturghie ( Pilda celor poftiŃi la cină ) 
Duminică     16 decembrie 17 - 18 - Paraclisul  Maicii Domnului şi cateheză - Pr.Dragoş MarineaŃă 

15 decembrie- Sfântul Mucenic Elefterie era din cetatea Romei. De mic a rămas orfan de tată şi a fost 
crescut numai de mama sa Antia. A fost dus de mama lui la episcopul Anichit şi a învăŃat de la el Sfintele 
Scripturi. Anichit l-a rânduit în ceata clericilor; când a fost în vârstă de 15 ani l-a hirotonit diacon, la 18 ani 
preot, iar când a ajuns de 20 de ani a fost făcut episcop al Iliricului. A atras pe mulŃi la credinŃă; de aceea 
împăratul Adrian a trimis de l-a adus la el, unde sfântul a mărturisit că Hristos este Dumnezeul tuturor. 
Sfătuit de prefectul Coremon, împăratul a făcut un cuptor, care avea Ńepuşe ascuŃite, de o parte şi de alta. La 
rugăciunea sfântului, Coremon, umplându-se de Duh Sfânt a intrat el întâi în cuptor şi a mărturisit că Hristos 
este Dumnezeu. Din cuptor a ieşit nevătămat şi i s-a tăiat capul. A fost aruncat şi Sfântul Elefterie în cuptor; 
dar s-a stins focul şi a ieşit sănătos. Apoi a fost legat într-un car tras de cai sălbatici. Dezlegat de îngeri, 
sfântul a fost dus într-un munte înalt, unde trăia cu animalele sălbatice; aceste fiare se îmblânzeau când 
sfântul le vorbea cuvintele lui Dumnezeu. Împăratul a trimis ostaşi ca să-l prindă; dar sfântul i-a îndrumat 
la Hristos şi i-a botezat. Odată cu ei au mai crezut în Hristos şi alŃii ca la cinci sute. Dus la împărat a fost 
ucis de doi ostaşi. Mama lui, Antia, a fost ucisă şi ea cu sabia pe când îmbrăŃişa şi săruta pe fiul ei mort.  

12 decembrie - Sfântul Spiridon (+348), făcătorul de minuni, s-a născut pe la anul 270, în 
Askia, Cipru, şi a prins zilele împăratului Constantin cel Mare, trăind până pe la jumătatea secolului 
IV. Numele său înseamnă "coşuleŃ". În tinereŃe, Sf. Spiridon a fost păstor de oi şi a avut şi o soŃie, care 
i-a murit însă de timpuriu. Acest trist eveniment l-a făcut să îmbrace schima monahală, devenind ulterior 
şi păstor de suflete, ca episcop al Trimitundei, fără a abandona, însă, nici oile necuvântătoare, pe care a 
continuat să le ducă la păscut. În timpul persecuŃiilor sub împăratul Maximian (295 d. Hr.), sfântul a 
fost arestat şi exilat. În anul 325, a participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, unde a explicat 
unitatea şi diversitatea Sfintei Treimi Ńinînd în mână o cărămidă şi spunînd simplu că este formată din 
trei elemente esenŃiale, şi anume foc, pământ şi apă. În timp ce vorbea, s-a aprins focul în partea de sus a 
cărămizii şi a început să curgă apa din partea de jos. Tot acolo, la Niceea, l-a cunoscut pe Sf. Ierarh 
Nicolae; între cei doi ierarhi s-a format o prietenie trainică. 

În prezent, sfintele moaşte ale Sfântului Ierarh Spiridon se află într-o biserică din insula Corfu aflată 
de 100 de metri de Mitropolie, unde se găsesc moaştele Sfintei Împărătese Teodora a II-a. 

13 decembrie – Sf.Dosoftei, Mitropolitul Moldovei (+ 1693) a fost un cărturar român, 
mitropolit al Moldovei, poet şi traducător. A învăŃat la Iaşi la Colegiul întemeiat în 1640 la mănăstirea 
“ Sf. Trei lerarhi", apoi la şcoala FrăŃiei ortodoxe din Lvov, unde a făcut Studii umaniste şi de limbi. 
Cunoştea limba elenă, latina, slavona şi polona. Datorită relaŃiilor sale cu patriarhul Moscovei şi cu 
Nicolae Milescu, aflat acolo, a adus din Rusia un teasc de tipografie cu litere, cu care a tipărit la 
Mitropolia din Iaşi, în româneşte, principalele cărŃi liturgice, unele traduse de el însuşi. El a fost 
unul dintre ierarhii care au promovat introducerea limbii române în biserică.      

 Călugărit la Probota (c. 1648), sub numele Dosoftei, a fost ales episcop la Huşi (1658 - 1660) şi  
Roman (1660 - 1671), apoi mitropolit al Moldovei (1671-1674 şi 1675 - 1686). În toamna anului 1686, 
datorită evenimentelor politice din acea vreme, a fost dus în Polonia de oştile regelui Jan Sobiesi, unde 
a rămas până la sfârşitul vieŃii. A fost unul dintre cei mai mari cărturari din istoria română, fiind 
primul poet naŃional, primul versificator al Psaltirii în tot Răsăritul ortodox, primul traducător din 
literatura dramatică universală şi din cea istorică în româneşte, primul traducator al cărŃilor de 
slujbă în româneşte în Moldova, primul cărturar român care a copiat documente şi inscripŃii, unul dintre 
primii cunoscători şi traducători din literatura patristică şi post patristică şi care a contribuit la 
formarea limbii literare româneşti. 

 

 

 

 


